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ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ
Анотація. Охарактеризовано основні напрямки розвитку наукових досліджень сфери електронного ді-
ловодства в Україні у 1991-2018 роках. Обґрунтовано вибір часових меж дослідження. Виокремлено п’ять 
основних періодів в історіографії електронної діловодної й документознавчої тематики в межах означено-
го проміжку часу. Виявлено основні ознаки кожного періоду, названо провідних вітчизняних і зарубіжних 
науковців, проаналізовано основні підходи їхніх досліджень, що мали вирішальний вплив на розвиток 
і становлення наукової думки сфери електронного діловодства в Україні. Описані наукові дослідження 
щодо дотичних до електронного діловодства проблем, зокрема щодо електронного документознавства, 
електронного документообігу, електронних документів, автоматизації діловодних процесів, впроваджен-
ня інформаційних технологій у діловодство тощо.
Ключові слова: електронне діловодство, електронний документообіг, історіографія, електронний 
документ, інформаційні технології.
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THE HISTORIOGRAPHY OF THE DEVELOPMENT  
OF ELECTRONIC RECORDS MANAGEMENT IN UKRAINE

Summary. The main directions of the development of the scientific researches in the sphere of electronic re-
cords management in Ukraine in 1991-2018 have been characterized. The choice of time limits of the research 
is substantiated. There are five main periods in the historiography of electronic records management and 
electronic documentation studies within the specified time interval singled out, in particulare the post-Soviet 
period, the period of automated records keeping, the period of electronic document flow, the period of electronic 
records management, and the period of European integration in the electronic records management. The main 
features of each period are identified, the leading national and foreign scientists are named, and the main ap-
proaches of their researches are analyzed, which had a decisive influence on the development and formation 
of scientific thought in the sphere of electronic records management in Ukraine. The scientific researches of 
the related problems to the electronic records management, particularly electronic document flow, electronic 
documents, the automation of records keeping processes, and the implementation of information technologies 
in the office work are described. The interrelation of the mentioned concepts with electronic records manage-
ment is found out, their influence on the formation of the scientific basis of the electronic records management 
is characterized. The main institutions governing electronic records management in Ukraine were named.  
It was concluded that the direction of the vector of scientific thought was determined by the influence of regu-
latory and legal documents, as well as the development of information technologies and their implementation 
in the records keeping processes, which required the intensification of scientific research in this field.
Keywords: electronic records management, electronic document flow, historiography, electronic document, 
information technologies.

Постановка проблеми. Діловодство сучас-
ності й найближчого майбутнього немож-

ливо уявити без використання інформаційних 
технологій для автоматизації процесів докумен-
тування управлінської інформації й організуван-
ня роботи зі службовими документами, що дає 
підстави стверджувати про зародження і станов-
лення електронного діловодства в Україні. При-
родно, що інформатизація українського суспіль-
ства актуалізувала наукові розвідки, в тому числі 
й щодо використання інформаційних технологій 
у діловодних процесах, що реалізується шляхом 
впровадження електронного діловодства й доку-
ментообігу в організаціях України. Тому система-
тизація знань щодо основних векторів наукових 
досліджень електронної діловодної сфери є акту-
альним питанням сьогодення. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 
1991-2018 роки. Вибір нижньої межі пов'язаний 

із такими ключовими подіями як, з одного боку, 
здобуття Україною незалежності, що призвело 
до необхідності формування власних норматив-
но-правових та науково-методичних розробок, 
в тому числі й у діловодній сфері. З іншого боку, 
у 90-их роках ХХ століття з’являються персо-
нальні ЕОМ, які активно впроваджуються у ді-
яльність організацій, в тому числі й з метою ав-
томатизації діловодних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Електронна проблематика діловодної сфери 
й документознавства загалом часто стає пред-
метом дослідження вітчизняних науковців. Так, 
витоки електронного документознавства як но-
вого наукового напряму аналізував Ю. Ковта-
нюк [7], історіографію питання комплектування 
архівів документами в електронній формі та їх 
зберігання досліджувала Ю. Чернятинська [22], 
наукове підґрунтя еволюції систем електронного 
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документообігу підприємств вивчали Т. Лугова, 
О. Акімов [13].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не зважаючи на значну 
кількість наукових публікацій щодо електронної 
проблематики загалом й історіографії цього пи-
тання, зокрема, розвиток наукової думки щодо 
електронного діловодства як явища комплексно-
го в означений період не був виявлений в опра-
цьованих нами джерелах. 

Мета статті. Метою статті є аналіз основ-
них напрямів розвитку наукових досліджень 
сфери електронного діловодства в Україні в  
1991-2018 роках, виокремлення основних періо-
дів в історіографії питання на означеному часо-
вому проміжку.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В історіографії наукової думки сфери елек-
тронного діловодства 1991-2018 років можна ви-
ділити такі основні періоди:

1) 1991-1995 роки – пострадянський період;
2) 1996-2003 роки – період автоматизованого 

діловодства;
3) 2004-2013 роки – період електронного до-

кументообігу;
4) 2014-2016 – період електронного діловодства;
5) 2017 – і до сьогодні – євроінтеграційний пе-

ріод електронного діловодства.
Вихід України зі складу Радянського Союзу 

дав початок формуванню власних наукових під-
ходів, в тому числі й у діловодстві. Перша поло-
вина 90-их років характеризується переважним 
використанням наукового доробку СРСР в укра-
їнському діловодстві. В той же час, комп’ютерна 
техніка стає дедалі доступнішою, однак еконо-
мічна ситуація в Україні не дозволяла впрова-
джувати її у діяльність організацій так активно, 
як це відбувалося в інших країнах світу. За та-
ких умов необхідність наукових досліджень від-
чувається особливо гостро. 

Аналіз наукових праць сфери автоматизації 
діловодних процесів початку 90-их років ХХ сто-
ліття свідчить про те, що окреслена проблемати-
ка не була пріоритетним напрямом досліджень 
в Україні, що зумовлено, скоріш за все, необхід-
ністю фундаментальних досліджень, які дали 
початок виокремленню нових напрямів у струк-
турі документознавства й діловодства, зокре-
ма, електронного. Результатами таких базових 
досліджень стали праці С. Кулешова, М. Сло-
бодяника, Г. Швецової-Водки, Н. Кушнарен-
ко та інших видатних науковців. В той же час, 
перша половина 90-их років ХХ століття харак-
теризується значною кількістю наукових праць 
у сфері захисту інформації в інформаційних 
системах. У 7-му випуску бібліографічно-інфор-
маційного бюлетеня «Електронний документ 
та електронний документообіг» [5] одним з най-
більших розділів є захист інформації, який вмі-
щує бібліографічні дані близько ста праць, з них 
76 опубліковані до 1995 року. Це свідчить про те, 
що розробка наукового підґрунтя захисту інфор-
мації передувала науковим дослідженням щодо 
проектування та впровадження інформаційних 
систем для автоматизації діловодства й доку-
ментообігу. Використання наукового доробку 
діловодної сфери СРСР та активне досліджен-
ня проблем захисту інформації було основними 

ознаками пострадянського періоду в історіогра-
фії розвитку електронного діловодства. 

Пожвавлення наукової думки як в Україні, 
так і в інших країнах пострадянського простору 
щодо автоматизації діловодних процесів спосте-
рігається у другій половині 90-их років ХХ сто-
ліття. Це було зумовлено перейняттям передово-
го досвіду західних країн у сфері автоматизації 
й інформатизації, а також прийняттям низки 
нормативно-правових актів в Україні, які визна-
чали інформатизацію суспільства пріоритетним 
напрямком розвитку інформаційної інфраструк-
тури України й цим активізували наукові розвід-
ки цієї сфери. Ці фактори дали початок другому 
періоду в історіографії розвитку електронного 
діловодства – періоду автоматизованого діло-
водства, основною ознакою якого можна вважа-
ти дослідження стану впровадження інформа-
ційних технологій у діловодні процеси з метою 
їхньої автоматизації з використанням докумен-
тів в електронній формі. Проблеми автоматиза-
ції діловодства й документообігу досліджують 
А. Маньковський [14], О. Загорецька [6], пер-
ші праці яких щодо комп’ютерного діловодства 
й систем комп’ютерного діловодства з’являються 
у 1997-2001 роках. 

Починаючи з 2000 року, спостерігається зна-
чне пожвавлення наукової дискусії щодо ви-
значення поняття та юридичного статусу елек-
тронного документа (далі – ЕД), дедалі частіше 
об’єктами наукових досліджень стають електро-
нне діловодство та документообіг. Значну увагу 
проблемам ЕД, електронного документознавства 
та діловодства присвятив у своїх публікаціях 
С. Кулешов, який одним з перших наголосив на 
відмінностях у трактуванні поняття ЕД в інфор-
матиці й документознавстві [12, с. 54] й сфор-
мулював визначення ЕД як запису інформації 
в комп’ютерній системі, яка відповідає конкрет-
ній номінальній чи жанровій характеристиці 
документа [12, с. 56]. Наукові розвідки електро-
нної діловодної сфери були продовжені науков-
цем, підтвердженням чому є низка публікацій 
у наукових збірниках, зокрема, «Архіви України» 
у 2004 році, у якій автор чи не першим декла-
рує поняття електронного діловодства й систем 
електронного діловодства [10, с. 50]. Проблеми 
та завдання впровадження електронного діло-
водства одним із перших описує В. Шейко [23]. 
Ці наукові дослідження можна вважати базови-
ми для електронної діловодної сфери, саме вони 
створили передумови до виокремлення третього 
періоду – електронного. 

З 2003 року, який був ознаменований при-
йняттям Законів України «Про електронні до-
кументи та електронний документообіг» та «Про 
електронний цифровий підпис», напрям вектора 
наукових досліджень був змінений від автома-
тизації діловодних процесів до електронного до-
кументообігу. Урегулювання на законодавчому 
рівні ключових електронних дефініцій діловод-
ної сфери слугувало певній систематизації знань 
щодо використання електронних документів 
з набором обов’язкових реквізитів, в тому числі 
й електронним цифровим підписом (далі – ЕЦП), 
забезпечення цілісності й автентичності таких 
документів, впровадження систем електронного 
документообігу в діяльності організацій тощо. 
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В той же час, спостерігається зниження науко-
вого інтересу до електронного діловодства, од-
нією з можливих причин чого є підміна понять 
«електронний документообіг» та «електронне ді-
ловодство». Цей період характеризується актуа-
лізацією наукових розвідок сфери електронного 
документообігу, свідченням чого є стрімке зрос-
тання кількості публікацій цієї тематики. 

Концептуальні підходи до організації елек-
тронного документообігу представлені в працях 
Г. Асєєва [1; 2], Г. Перехрест [17] та С. Сельченко-
ва [20] класифікували системи автоматизації ді-
ловодства й електронного документообігу, В. Ру-
дюк [19] та М. Цивін [21] переймали зарубіжний 
досвід впровадження електронного документообі-
гу й становлення його термінологічного апарату.

Не можна залишити поза увагою творчий до-
робок нового покоління науковців – дослідни-
ків електронної проблематики 2012-2013 років. 
Концептуальними на сьогодні можна вважати 
праці Ю. Ковтанюка щодо виокремлення нового 
наукового напрямку у структурі документознав-
ства – електронного документознавства [8], що 
є науковим підґрунтям й методологічною осно-
вою для розвитку електронного діловодства як 
сфери його практичної реалізації. С. Кулешов 
назвав діловодство сферою практичної роботи зі 
службовими документами у структурі докумен-
тознавства, й обґрунтував спільність об’єкта їхніх 
досліджень [11, с. 55]. Такий підхід є актуальним 
і для електронної сфери, тому об’єкт досліджен-
ня електронного документознавства, визначе-
ний Ю. Ковтанюком як електронна документа-
ція [8, с. 79–80], що включає службові документи 
з електронним носієм інформації, буде викорис-
товуватися і в електронному діловодстві. Важли-
ве значення для розвитку електронної діловодної 
сфери мали наукові дослідження А. Мелащенка, 
у яких висвітлені проблеми еволюції діловодства 
й використання електронних документів [16]. 
Крім того, у 2013 році вийшла у світ монографія 
А. Мелащенко та О. Скарлат під назвою «Елек-
тронне діловодство», у якій автори трактують 
означене поняття як формалізацію вимог до по-
вного життєвого циклу електронного документа, 
тобто до вимог електронного документообігу до-
дається формалізація архівного зберігання елек-
тронного документа [15, с. 36], підготовка до якого 
розпочинається з моменту його створення. Такий 
підхід можна вважати концептуальним щодо по-
дальшого розвитку електронного діловодства як 
науково-практичної сфери, тісно пов’язаної, але 
не тотожної з електронним документообігом.

Інтенсивні наукові розвідки сфери електрон-
ного документообігу періоду 2003-2013 років 
сформували чітке усвідомлення того, що елек-
тронні процеси в організаціях виходять за межі 
електронного документообігу, так як документи 
з електронним носієм, що створюються в органі-
заціях, не обмежуються організаційно-розпоряд-
чими, найбільше йому (електронному документо-
обігу) притаманними, а й включають документи 
спеціального діловодства. Більше того, електрон-
ний документообіг, хоча і передбачає зберігання 
ЕД, однак створення архівів ЕД рекомендовано 
покладати на посередника, зокрема, на архів-
ну установу, яка сприятиме дотриманню вимог 
щодо архівного зберігання ЕД. Особливо акту-

альною є ця проблема для документів тривалого 
та постійного зберігання. Це стало початком но-
вого періоду – періоду електронного діловодства, 
яке охоплює окреслені проблеми.

Наукові розробки електронної тематики лягли 
в основу низки нормативно-правових документів 
щодо унормування процесів, пов’язаних зі ство-
ренням та використанням ЕД, а також їх підго-
товки до передавання на архівне зберігання, які 
були затверджені 11 листопада 2014 року нака-
зом Міністерства юстиції України № 1886/5 «Про 
затвердження Порядку роботи з електронними 
документами у діловодстві та їх підготовки до пе-
редавання на архівне зберігання» [18]. Саме ця 
подія й ознаменувала початок етапу електронно-
го діловодства, оскільки затверджені нормативні 
документи відображали концепцію підготовки 
документів до архівного зберігання з моменту їх 
створення у контексті вирішення питань найме-
нування файлів ЕД та електронних облікових 
документів, вибору формату даних ЕД постійно-
го та тривалого зберігання тощо на етапі їх ство-
рення з метою уніфікації підходів до їх архівного 
зберігання. В той же час, нормативно-правове 
регулювання цього періоду не виходить за межі 
організаційно-розпорядчих документів.

Проблематика наукових досліджень 2014-
2017 років свідчить про те, що найактуальніши-
ми питаннями означеного періоду є архівне збе-
рігання ЕД та документів в електронній формі 
(праці Ю. Чернятинської [22]), а також особли-
вості використання систем електронного доку-
ментообігу в спеціальному діловодстві окремих 
галузей (транспортної у статтях К. Корнійчука 
[9] тощо), що ще раз підтверджує основні ознаки 
періоду електронного діловодства.

Активна розробка нормативно-правових до-
кументів та методичних матеріалів сфери елек-
тронного діловодства в означений період зумов-
лює активізацію впровадження інформаційних 
автоматизованих систем в організаціях різного 
рівня й форм власності, зокрема, системи елек-
тронної взаємодії органів виконавчої влади 
та інтеграцію до неї інших державних установ, 
інтенсифікацію надання електронних адміні-
стративних послуг тощо. Означені передумови 
актуалізують наукову дискусію з приводу нової 
проблеми сфери електронного діловодства – 
проблеми електронної ідентифікації. Базові по-
няття електронної ідентифікації досліджували 
Ю. Горбенко та Ю. Гончарова [3], аналіз сучасної 
нормативно-правової бази електронної іденти-
фікації та автентифікації здійснював В. Грицюк 
[4]. В той же час, відбувається дослідження кра-
щих світових традицій впровадження електрон-
ного урядування та використання засобів елек-
тронної ідентифікації, здійснюється поступова 
імплементація передового досвіду зарубіжних 
країн у вітчизняну практику електронної іден-
тифікації, в тому числі й з використанням ЕЦП, 
що нерозривно пов’язано з впровадженням елек-
тронного діловодства в Україні. 

У 2017 році відбувається низка доленосних 
змін у нормативно-правовому регулюванні елек-
тронної діловодної сфери, що зумовлює початок 
нового євроінтеграційного періоду електронного 
діловодства, зокрема, були внесені зміни до на-
казу Міністерства юстиції України, Адміністрації 
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Державної служби спеціального зв’язку та захис-
ту інформації України від 20 серпня 2012 року 
№ 1236/5/453 «Про затвердження вимог до фор-
матів, структури та протоколів, що реалізуються 
у надійних засобах електронного цифрового під-
пису», які мають на меті приведення до єдиного 
знаменника підходів до організації електронного 
документообігу в межах країни та для транскор-
донного співробітництва, відбувається прийнят-
тя Закону України «Про електронні довірчі по-
слуги», який скасовує дію Закону України «Про 
електронний цифровий підпис», а також низки 
інших нормативно-правових актів й відображає 
імплементацію європейських традицій в україн-
ську діловодну сферу, що ще раз підтверджує єв-
роінтеграційний курс України й визначає напрям 
вектора перспективних наукових досліджень.

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Як бачимо, вектор еволюції наукової 
думки електронної діловодної сфери визначався, 
в першу чергу, впливом нормативно-правового 

регулювання, а також розвитком інформаційних 
технологій, що вимагало активізації наукових 
розвідок цієї галузі. З метою ефективного форму-
вання інформаційного суспільства та впровад-
ження електронного діловодства як однієї зі скла-
дових інформатизації сьогодні функціонують 
такі установи як Державне агентство з питань 
електронного урядування України, Міністерство 
юстиції України, Міністерство інформаційної по-
літики України, Державна служба спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, Націо-
нальна комісія, що здійснює державне регулю-
вання у сфері зв`язку та інформатизації, Комі-
тет з питань інформатизації та зв’язку Верховної 
Ради України тощо. Діяльність цих інституцій 
визначає основні тенденції й напрями наукових 
досліджень електронної діловодної сфери в Укра-
їні, а прийняті чи затверджені нормативно-пра-
вові документи щодо електронного діловодства 
базуються на результатах проведених наукових 
розвідок українських дослідників. 
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